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alveias, em 1950, contava com 2815 habitantes e, em
2011 tinha 1429. No ano de 1985 contava com 1497
eleitores inscritos e hoje tem apenas 1035. Foi pioneira
no calcetamento das ruas, na eletrificação pública e na
distribuição de água ao domicílio.

O Comendador José Godinho de Campos Marques legou-lhe
um vasto e rico património rústico e urbano disperso por 18 freguesias
situadas em 8 concelhos, distribuídos por 3 distritos. Esta dispersão
geográfica do património da Freguesia dificulta a sua gestão.
As leis do País apenas permitem que as
Freguesias recorram a crédito de curto prazo (a
contrair e pagar no mesmo ano civil) e num valor
máximo correspondente a 10% do valor que recebem do
Fundo de Financiamento das Freguesias. No caso de
Galveias, em 2020 receberá €75 969 (10% corresponde
a €7 596). As mesmas leis também impedem as
Freguesias (por si próprias, autonomamente) de
candidatarem projetos próprios a financiamento por
Fundos Comunitários. Galveias possui capacidade
própria para assegurar o financiamento nacional, mas
não pode usar essa capacidade por si só.
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A conjugação destes impedimentos dificulta
muito a gestão da Junta, sejam quais forem os eleitos.
O facto de a Junta ter estado em gestão corrente
durante 7 meses (junho/2016 a janeiro/2017) levou à
acumulação de atos de gestão por resolver (incluindo
dois processos com possíveis coimas de várias dezenas
de milhar de euros).
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Recursos Humanos

• Não havia encarregados/responsáveis pelos sectores
agrícola e serviços operativos. Conseguimos as
pessoas certas para cada um dos sectores.
• Os apoios jurídicos e de engenharia civil estavam
avençados a quadros superiores da Câmara Municipal
de Ponte de Sor.
• O contabilista avençado tinha formação em POC (não
em POCAL). Os serviços relatavam falta de apoio e
encontrámos 3 coimas da Autoridade Tributária,
totalizando mais de €1700,00 por incumprimentos de

prazos. O contrato foi resolvido e cobrado o valor das
coimas.
• A Junta estava obrigada, desde janeiro/2014, a ter
Revisor Oficial de Contas (ROC), mas não tinha.
Tratámos dessa contratação.
• A Junta tinha ao seu serviço 13 trabalhadores
integrados no Mapa de Pessoal; 38 trabalhadores com
contratos da agricultura, desenquadrados da lei; 2
trabalhadores com prestações de serviços totalizando
53 trabalhadores.

A Junta de Freguesia não podia manter esta situação. Tomámos medidas e, hoje, a Junta tem
serviços de apoio jurídico e contabilístico que garantem resposta com eficácia; tem ROC;
prestações de serviços de engenharia civil, engenharia agrícola e técnica de restauro, sendo
bem visíveis os resultados positivos do trabalho desenvolvido. Todos os trabalhadores que
tinham contratos agrícolas integram, hoje, o Mapa de Pessoal da Freguesia. Hoje, estão ao
serviço da Junta de Freguesia de Galveias setenta e um trabalhadores, aos quais acrescem
cinco com licença sem vencimento e dois com baixa médica.
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Património Rústico
Produção de cortiça

O vasto património rústico da Freguesia é, em parte, administrado
diretamente pela Junta, encontrando-se outra parte arrendado.
Relativamente à parte administrada diretamente pela Junta e ao sector da
agricultura, encontrámos um documento de análise e avaliação ao sector
produtivo da Junta que afirma “O sector produtivo está degradado”.

Herdade das Freiras – Casões parcialmente em ruínas

• O património construído não foi conservado, estando
mesmo em ruínas.
• Os equipamentos – tratores e alfaias – são antigos, com
limitações diversas ao nível mecânico. Perante aquele
documento de análise e a realidade que encontrámos,
tomámos medidas:
Adquirimos 2 tratores, 1 carrinha de 3500 Kg, 1
carrinha de caixa aberta (4X4) e várias alfaias.
• Os olivais estavam semi abandonados, sem manutenção.
• O Lagar de azeite revelava necessidade de cuidados e
melhorias:
Retirámos a salamandra a lenha que climatizava a sala
dos potes e adquirimos e instalámos um sistema de
aquecimento de acordo com as normas de higiene e
segurança. Climatizámos o armazém. Aumentámos a
capacidade de potes de armazenamento do azeite.
Adquirimos e instalámos mais duas batedeiras que
melhoraram muito o funcionamento. Instalámos um
sistema de depósitos para retenção e sedimentação das
águas de lavagem da azeitona, numa ação em defesa do
ambiente.

Herdade do Cantarinho

Necessita ainda de outras melhorias para ser mais
eficiente e rentável, para melhor servir os produtores
de azeitona. O total de investimento no lagar, desde
2017 é de 70.571,62€.
• A produção de cortiça, principal fonte de rendimento,
apresenta um decréscimo drástico.
Conjugando a quebra de produção e a quebra do preço,
torna-se claro que a Junta de Freguesia de Galveias
tem que procurar outras fontes e áreas de rendimento
do património. Para contrariar a tendência de perda
de montado, plantámos 3 mil sobreiros. O facto de
não ter havido gestão planificada da produção de
modo a distribuir receita de forma equilibrada por
todos os anos, levou à existência de anos com receita
zero e outros com milhões:
Período temporal

Verba arrecadada

Verba média/ano

2013 a 2016 (4 anos)

€ 4 695 839,27

€ 1 173 959,82

2017 a 2020 (4 anos)

€ 1 777 585,62

€ 444 396,40
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• Limpezas de terrenos - encontrámos mais de dois mil
hectares de mato para limpar. A Junta possuía apenas
um trator. Apesar do muito trabalho efetuado, a
situação ainda não é boa, mas melhorou bastante.
Foram limpos mais de mil hectares.
• Em 2017 comprámos feno para alimentar os animais
da Junta. A partir de 2018 já não comprámos e
começámos a vender a quem necessita alimentar os
seus animais.
• O efetivo pecuário: Em janeiro de 2017 existiam 2750
ovinos e 229 bovinos. Iniciámos a renovação
vendendo animais velhos, substituindo por animais
novos dos próprios rebanhos.

Hoje, o efetivo conta com 3042 ovinos (+ 292 animais) e
279 bovinos (+ 47 animais). Subiram os rendimentos
anuais da venda de animais: em 2017 = €143 507,30;
em 2018 = €151 263,60; em 2019 = €251 044,04.
Têm sido recuperadas cercas existentes e colocadas
novas em diversos locais das herdades.
• Hoje existe uma horta (com lacunas é certo) que
fornece produtos à população da Freguesia.
• Iniciámos e vamos continuar a plantação de árvores
de fruto – citrinos, pereiras, ameixeiras.
• Na Loja mantemos a venda de azeite, vinho e carne de
ovino; e vendem-se produtos criados na horta da
Junta. Apostamos na sua melhoria.

O património rústico que está arrendado, propriedade da Freguesia de Galveias, dispersa-se por 7 concelhos que
integram 3 distritos. São 1271,542 hectares e 14 rendeiros. Visitámos e analisámos todo este património e constatámos que
todo o edificado está muito degradado, mesmo em ruinas.
Analisámos os contratos de arrendamentos rurais .
Encontrámos arrendamentos por valores muito baixos,
contratos a não contemplarem a cláusula de aumento legal anual
e contratos que contemplavam o aumento anual de rendas, mas
que não era aplicado. Encontrámos contratos celebrados depois
de 2009 (ano desde quando vigora a atual Lei do Arrendamento
Rural), mas redigidos de acordo com a lei anterior. Encontrámos
ainda em vigor um contrato firmado entre o então usufrutuário
da herança do Comendador e o atual rendeiro, datado de 1977,
sem qualquer atualização. O total do valor dos arrendamentos
rurais em janeiro de 2017 era de € 43 527,34/ano. O trabalho que
temos feito fez subir aquele valor, sendo atualmente de € 88
319,85/ano (+ €44 792,51/ano). Encontra-se ainda em curso a
regularização de 2 situações identificadas.

Herdade da Carapeta – Monte em ruínas
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Património Urbano
Os Montes

Todos os montes administrados pela Junta encontram-se
degradados. Identificámos as necessidades e iniciámos a
realização de obras urgentes.

• Os casões na Torre onde se
guardam os tratores, máquinas e
alfaias sofreram melhoramentos
de pisos e coberturas.
Iniciámos obras de melhoria na
casa do pessoal e nas instalações
sanitárias já durante o ano de 2020.
• Iniciou-se o processo de ligação de
energia elétrica no Monte das
Freiras.
• Iniciou-se o estudo e projeto para a
requalificação do Monte das
Freiras e dos casões onde se
guardam os fenos (no Monte do
Cantarinho e no Monte da Torre).

Casão no Monte das Freiras com obras projetadas
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Vila de Galveias

Espaço de Exposições

Memorial aos jovens galveenses que perderam
a vida vítimas do coloniamismo português

Edifício do mercado - Galveias

• O Oásis Parque Aquático é um espaço de excelência e
muito procurado. As despesas de manutenção e
melhoria de maquinaria e outros, desde 2017, foram de
€141.683,75.
A piscina coberta necessita de uma solução viável. O bar
é encastrado na estrutura do edificado e necessita ser
autonomizado do complexo das piscinas. Foram
realizadas obras de melhoria do bar já durante o ano de
2020.
• O Refeitório Escolar presta um serviço de qualidade
que mantemos.
• O Posto de Correios mantém o serviço de proximidade
à população que a Junta continua a assegurar.
Realizámos obras de melhoramento e pintura no
interior já durante o ano de 2020.
• O espaço de exposições temporárias (instalado no
edifício chamado de museu) é uma aposta para mostrar
o vasto património histórico que a Freguesia possui. É
um espaço que necessitava e necessita de muito
investimento.
• A Sala Cultural José Luís Peixoto resultou da
Junta de Freguesia de Galveias
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adaptação da garagem do antigo Quartel dos
Bombeiros que transformámos em sala polivalente
para eventos culturais. Assim, criámos um espaço
digno onde acontecem eventos em recinto fechado, algo
que a Freguesia não possuía. Necessita de melhorias.
• Instalámos o Memorial aos Jovens Galveenses que
perderam a vida vítimas do colonialismo português,
prestando-lhes a merecida homenagem.
• No edifício sede da Junta encontrámos funcionárias a
trabalhar no salão nobre, que lá trabalharam vários
anos. Construímos dois gabinetes, melhorando as
condições de trabalho. A fase seguinte será o
melhoramento do salão nobre, do espaço dos restantes
serviços administrativos e pintura interior do edifício.
• O edifício do antigo mercado está degradado, a
necessitar de obras de requalificação. O projecto de
autoria municipal foi alvo de apreciação e análise em
reunião com a Câmara Municipal de Ponte de Sor onde
foram aceites pequenas propostas de alteração e
aguarda candidatura pelo Município em parceria com a
Junta de Freguesia de Galveias.

• Colocámos piso no Recinto das Festas de Verão,
acabando com a terra batida e o pó. Decorrem
diligências com a Câmara Municipal de Ponte de Sor no
sentido de concluir a requalificação do espaço, num
trabalho conjunto entre os Serviços Técnicos
Municipais e a Assessoria Técnica da Junta de
Freguesia.
• No cemitério procedemos à pintura dos muros, à
aplicação de piso no acesso à entrada lateral e outros
melhoramentos no seu interior.

• Para os serviços operativos e os cuidados do espaço
urbano adquirimos um dumper e carrinhos de apoio à
varreção das ruas, melhorando as condições de trabalho.
Procedemos à pintura do coreto, dos muros do jardim,
dos bancos existentes na Vila, da Esplanada de São José e
outros espaços.
Embelezámos a entrada norte da Vila, com as pinturas na
parede da Casa do Outeiro (Homenagem ao Comendador
José GC Marques) e na entrada da Esplanada de São José
(Homenagem à Música e aos Músicos Galveenses).

Outras melhorias
necessárias e
previstas na
Vila de Galveias:
• A requalificação da casa da Rua do Outeiro e da Casa
da Cultura estão em fase de projecto.
• O edifício dos Correios necessita de melhoria no
acesso à sede do Núcleo Sportinguista.
• As casas de habitação propriedade da Junta
necessitam de pequenos arranjos e pinturas.
• O Polidesportivo necessita de obras de
requalificação para a prática desportiva na
Freguesia. No entanto, Galveias necessita de um
recinto fechado para a prática desportiva.

Polidesportivo
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Património Arrendado
O património urbano localizado fora de Galveias
também tem merecido a nossa atenção.
Em Monte Rosa e Agostinhas do Meio - Évoramonte
existiam contratos de comodato (gente a viver em
casas da Junta sem pagar renda). Terminaram este
tipo de situações. Em janeiro de 2017 a renda mensal
era de €20,00 (€240,00 anuais), passando para os
atuais €231,40/mês (€2 774,80 anuais).
Em Flor da Rosa a tem sido preocupação maior tem
sido melhorar as condições de habitabilidade das
casas no Bairro Comendador José Godinho de
Campos Marques, dado o estado de degradação de
várias habitações. Nas “Casinhas do Ratão”

aproxima-se do fim a obra que decorria há vários anos.
Fomos informados pela Câmara Municipal de Crato de
que o projecto que estava em concretização diferia do que
havia sido aprovado pela Câmara e pelo IPPAR, situação
que teve que ser corrigida, atrasando a conclusão da obra.
OS PRÉDIOS DE LISBOA
Todos os 5 prédios da Freguesia de Galveias existentes
em Lisboa necessitam de obras, para as quais a Junta não
possui meios próprios. A solução que se afirma como
possível, desde há muitos anos, é a busca de parceiros
que invistam e arrendem, permitindo que a Junta possa
arrecadar receita e o património seja requalificado.

Casinhas do Ratão – Flor da Rosa, Crato

Rua e Travessa da Glória

Avenida da Liberdade

Av. Visconde de Valmor

Avenida da Liberdade: decorre processo jurídico. Desde o
incêndio de 2008, que rende apenas o que paga a loja
Calçado Guimarães (atualmente €8 54,67/mês).
Rua e Travessa da Glória: decorreu um procedimento
administrativo para o seu arrendamento que ficou
deserto. Tem inquilinos (estabelecimentos comerciais)
rendendo €1 400,35 mensais.
Travessa dos Remolares – Cais do Sodré: os 2 prédios
foram alvo de vistoria da Câmara Municipal de Lisboa, de
que resultou notificação para realojar os inquilinos idosos
que lá residiam, devido ao perigo que representa o estado
da cobertura de um dos prédios. Degradação que se arrasta
desde há muitos anos, como refere a Ata da Assembleia de

Travessa dos Remolares

Freguesia de 21 de março de 1980, onde a Junta analisa e
considera que a melhor solução seria a venda do imóvel.
Existem inquilinos (espaços comerciais e escritórios),
cujas rendas somam €5 338,94 mensais.
Está também em preparação um procedimento
administrativo para o arrendamento dos 2 prédios.
Av. Visconde de Valmor – é um prédio de habitação que
está todo ocupado, mas também manifesta necessidades
de obras e outras reparações, nomeadamente
canalizações, janelas, o elevador, entre outras. A cobertura
e o apartamento do 4º andar esquerdo foram alvo de obras
já no presente mandato para albergar os inquilinos idosos
dos Remolares. As rendas somam €5 240,17 mensais.

Quanto perdeu Galveias e os Galveenses com a não aprovação das propostas apresentadas já em executivos anteriores? O
património que se localiza longe de Galveias, podia e devia ser uma fonte de rendimento financeiro para a Junta poder investir
em Galveias em benefício dos Galveenses. Mas representam um enorme encargo, com uma previsão de obras num valor
superior a seis milhões e meio de euros. Os Galveenses todos (mas todos!) têm que reflectir sobre esta situação e ajudar na
busca de uma solução. Temos que reunir os consensos que permitam impedir que os prédios venham a ruir ou que sejam alvos
de tomada de posse administrativa. Consensos que os transformem em fontes de rendimentos para investir em Galveias,
especialmente na promoção de desenvolvimento e criação de postos de trabalho, principalmente direcionados aos jovens.

GALVEIAS NECESSITA DESTA SOLUÇÃO.
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A vida em Galveias
Apresentação das Novas Fardas da Banda da Sociedade Filarmónica Galveense

Comemoração do Dia da Freguesia

Banda Filarmónica
Construímos um protocolo entre a Junta e a Sociedade
Filarmónica à luz do qual a Junta passou a apoiar
condignamente a Banda Filarmónica, cumprindo o dever
testamentário. Assegura-se todo o apoio possível à atividade
da Banda, nomeadamente: transportes, aquisição de
instrumentos para a Escola de Música, um Estandarte,
fardamento, participação em estágios de formação para jovens
músicos e outras atividades em que a Banda esteja envolvida.
Serões culturais na Esplanada de São José
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Natalidade, Infância e Juventude
Mantemos o Incentivo à Natalidade no valor de
€500,00 a cada nascimento na Freguesia.
Criámos o Regulamento de Apoio à Primeira Infância,
atribuindo €50,00 mensais a cada criança residente na
Freguesia até à entrada para o 1º ano do 1º ciclo do
ensino básico. Deixámos de transferir verba
equivalente para a Fundação Infantário Dona Anita por
financiamento ilegal à instituição, e alargámos a
possibilidade de atribuição daquela verba mensal a
todas as crianças residentes em Galveias.
Mantemos a ocupação dos tempos livres das crianças
da Freguesia nas férias da Páscoa e no verão.
Mantemos o apoio aos jovens da Freguesia na
frequência do ensino superior, através do Regulamento
de Atribuição de Bolsas de Estudo.

Junta de Freguesia de Galveias
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Mantemos apoio e cooperação com a Escola EB1 de
Galveias , nomeadamente com a criação de um espaço
de horta junto ao Monte da Torre. Mantemos uma
funcionária a tempo inteiro na escola, em funções de
assistente operacional. Apoiámos a edição dos livros
“Água Viva” e “Dá um Abraço à Terra” da autoria dos
alunos da escola; as visitas de estudo e intercâmbios
com outras escolas; as festas de Natal e de final de ano
escolar.
Promovemos deslocações e visitas aos prédios de
Lisboa; um dia de Galveias na Casa do Alentejo; uma
visita inter-geracional à Quinta Pedagógica Monte
Selvagem; a ida de idosos da Freguesia para assistir a
espetáculos culturais fora de Galveias; a visita ao
Museu do Sabão.

Carnaval na Freguesia

Visita ao teatro Politeama

Festas da Cidade de Ponte de Sor

FestiFolk - Grupos de Folclore de vários pontos do Mundo

Teatro Musical da Universidade Sénior
de Rio de Mouro

Festival 7 Sóis 7 Luas

Colóquio sobre Folclore

Apoios a atividades de índole sociocultural
A Casa da Cultura não tinha qualquer atividade. Desde
2017 coordena informação, férias das crianças da
Freguesia, preparação e acompanhamento de
iniciativas culturais, desportivas e sociais. Aqui
funciona o apoio social prestado aos Galveenses. É a
Casa da Cultura que organiza e acompanha os eventos
de índole cultural e social organizados pela Junta ou de
cooperação com outras entidades.
Eventos realizados:
• FestiFolk com a atuação em Galveias de Grupos de
Folclore de vários pontos do Mundo.
• Vinda do Teatro Musical da Universidade Sénior de
Rio de Mouro.
• Serões culturais na Esplanada de São José e na Sala
Cultural José Luís Peixoto.

• Participação da Freguesia nas Festas da Cidade de Ponte
de Sor.
• Festival 7 Sóis 7 Luas em Galveias.
• Comemoração do Dia da Freguesia – 10 de Junho.
• Lançamentos de livros de escritores Galveenses e outros
autores da região.
• Realização de Colóquio sobre Folclore.
• Passeio do Grupo Motard de Ponte de Sor.
• Comunidade de Leitores da Fundação José Saramago
sobre a obra de José Luís Peixoto.
• Visita da Associação Nacional de Autocaravanistas.
• Visita da Universidade Sénior da Escola Silvina Candeias.
• Transportes a várias instituições e entidades da
Freguesia.
• Oferta de lenha e Cabazes de Natal aos idosos e
carenciados da Freguesia.
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Relação com os
trabalhadores da Junta

Relação com as Associações
existentes na Freguesia

Temos promovido uma boa ligação entre os diversos
sectores e funcionários da Junta para melhor servir
os Galveenses. Reunimos regularmente com os
responsáveis dos sectores de intervenção da Junta e,
também, com todos os trabalhadores de cada sector.
Realizamos anualmente o almoço de Natal da Junta
com os trabalhadores e suas famílias. Temos
fornecido melhores meios e melhores condições de
trabalho.

As Associações constituem-se em Comissão de
Festas e realizam as Festas em Honra do Padroeiro
São Lourenço. Apoiamos todas as Associações
existentes na Freguesia no desenvolvimento das suas
atividades e de acordo com as competências da Junta.
Apoiamos o desporto, nomeadamente a prática de
futsal por equipas sénior e de formação e o Torneio de
Verão.

Almoço de Natal

Noite de comédia na Associação Guventude

Relações institucionais
No início do mandato, convidámos todos os Partidos
Políticos com representação na Assembleia da
República para visitarem a Freguesia de Galveias e para
uma reunião de trabalho. Recebemos representantes
do PSD, do PCP, do PEV. O PAN comunicou que não
tinha condições de aceitar o convite, por ter só um
deputado. PS, BE e CDS não responderam.
ANAFRE: reunimos com a Direção Nacional;
participámos nos Congressos Nacionais; recebemos o
seu Conselho Directivo em Galveias. Participámos
(eleitos e funcionários) nas diversas ações de formação
promovidas no distrito de Portalegre.
Reunimos com o Secretário de Estado das Autarquias
Locais e a Diretora Geral das Autarquias Locais; com a
Câmara Municipal de Lisboa; com a Junta de Freguesia
de Santo António; com a Câmara Municipal de Torres
Vedras e a União de Freguesias de Matacães; com a
Câmara Municipal do Crato; com a Câmara Municipal
de Avis.
Reunimos com os sindicatos STAL e SINTAP.
Reunimos com a CNA (Direções Nacional e Regional do
Junta de Freguesia de Galveias
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Alentejo); Galveias acolheu o Encontro da Agricultura
Familiar/2018.
Marcámos presença no Colóquio sobre o Montado
realizado em Castelo de Vide.
Reunimos com a AREANATEJO sobre o Plano de Eficiência
Energética.
Na prevenção de incêndios florestais mantemos
operacional o kit de primeira intervenção (carrinha
equipada com depósito e dispositivo); participamos na
Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios; acolhemos em Galveias uma equipa de
intervenção dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor.
Apoiamos os Bombeiros Voluntários dos Concelhos de
Avis e Ponte de Sor.
Reunimos com o Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor.
Reunimos com a Fundação Maria Clementina G. de
Campos e estamos presentes nas suas iniciativas.
Reunimos com a Fundação Infantário Dona Anita e
estamos presentes nas suas iniciativas.
Marcámos presença nos eventos de final de época da
Associação de Futebol de Portalegre.

A vida em Galveias

Passeio do Grupo Motard de Ponte de Sor em Galveias

O sistema de abastecimento
público de água

Vinha e o projeto
de enoturismo

Pioneira em distribuição de água ao domicílio, Galveias e
os Galveenses viram-se privados de manter a propriedade,
posse e gestão desse bem público vital para a vida, por
força do Decreto-Lei do Governo de José Sócrates – DL n.º
194/2009, de 20 de agosto, que no seu artigo 78º visa a
extinção da gestão da água pelas Juntas de Freguesia.
Sempre manifestámos frontal discordância com este
Decreto-Lei da Água que retirou a Galveias e aos
Galveenses este bem que lhes pertence por direito próprio.
Afirmámo-la em reuniões com a população em Galveias,
com o senhor Presidente da Câmara e a sua equipa, e nas
reuniões da Assembleia Municipal realizadas em Galveias.
Promovemos um abaixo-assinado junto da população que
reuniu mais de 600 assinaturas. O Executivo Municipal
expropriou o sistema de água de Galveias. Como sempre
afirmámos, lamentavelmente, os Galveenses são
prejudicados com a retirada da posse e gestão da água à
Freguesia.

Informação técnica e administrativa dava conta
de problemas estruturais, nomeadamente no
sistema de rega da vinha e a não facturação da
uva produzida em 2016.
Surgiu a proposta de arrendamento associada a
um projecto com interesse para a Freguesia. Após
ponderação, decidimos pelo arrendamento.
Porquê? A vinha continua a ser propriedade da
Freguesia; a Junta recebe uma renda, continua a
ter a uva de mesa e vinho para vender, sem
encargos. O arrendamento prevê também a
recuperação do Monte – o que já está a acontecer.
Foi construída uma adega. Foram criados 5
postos de trabalho. Está a ser implementado um
projeto de Enoturismo. Ao fim de cinco anos de
contrato será feita uma avaliação.
Galveias necessita de investidores que favoreçam
o desenvolvimento da Freguesia.
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Notas finais
Muito trabalho tem sido realizado. Grande era e é o desafio a que nos propusemos. Também é
grande a nossa determinação. Estamos conscientes do muito que ainda está por fazer e das
dificuldades que este caminho comporta, considerando a limitação dos meios.
Todas as áreas de intervenção da Junta de Freguesia clamam por um olhar atento, trabalho
abnegado e intervenção para resolver os problemas existentes. Só com trabalho, esforço e
dedicação se podem vencer as muitas dificuldades que surgem todos os dias. Podem os
Galveenses estar certos de que nos empenhamos.

O muito que está feito deve-se à dedicação e ao trabalho de todos aqueles que
diariamente fazem funcionar a Junta de Freguesia de Galveias.

Os tempos de pandemia que vivemos também condicionam a vida da Freguesia, naturalmente. Mas,
também nesta matéria, a Junta de Freguesia assume o seu papel e as suas responsabilidades.
Criámos um programa de proximidade e apoio aos idosos e grupos de risco e distribuímos produtos e
materiais de proteção à população da Freguesia.
Implementámos um Plano de Contingência nos serviços da Junta promovendo a proteção sanitária dos
trabalhadores.
Porque o perigo não passou, mantemos a recomendação de todos os cuidados de prevenção e proteção
individual. A proteção de cada um garante a proteção de todos.
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“

Galveias e todos os
planetas existiam ao
mesmo tempo, mas
mantinham as suas
diferenças essenciais,
não se confundiam:
Galveias era Galveias,
o resto do universo
era o resto do
universo.

”

José Luís Peixoto

Junta de Freguesia de Galveias
Largo de S. Pedro s/n
7400-022
geral@jfgalveias.pt
Tel.: 242 983 174
jfgalveias.pt

